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Zakelijke ouderavond
Dit schooljaar houden we geen zakelijke ouderavond. U krijgt het jaarverslag van de MR als bijlage bij
deze nieuwsbrief, het financieel jaaroverzicht van de activiteitencommissie ligt ter inzage op school.
Voor reacties kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR, Mirjam Smit-Saathof of de
schoolleider van de school, Sarah van Eck.
Op de zakelijke ouderavond zouden de nieuwe leden worden voorgesteld en afscheid genomen
worden van aftredende leden. We willen daarom hierbij Bianca Splinter heel erg bedanken voor haar
jarenlange inzet als lid van de activiteitencommissie!!! Van de activiteitencommissie heeft ze een
bedankje ontvangen.

Wij zoeken nog…
-

Ouders die voor het Sankta Lucia feest voor de kleuters 4 kabouterpakjes, 7 baardjes en 1
muts willen maken. Wie zou dit kunnen doen? Er zijn voorbeelden op school aanwezig!
Ouders die woensdag 7 december om half 9 de school in kerststemming willen versieren .
Wie wil en kan helpen?!?!

Sinterklaasfeest
Op maandag 5 december bent u allemaal van harte welkom om samen met de kinderen van de ODBS
Nijenstein het Sinterklaasfeest te vieren.
Graag zien we jullie om 10:00 uur in ’t Klokhoes.
Ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s, ooms en tantes, dorpsbewoners: iedereen is van harte
welkom!
De kinderen hebben geen margemiddag, dit betekent dat alle kinderen gewoon tot half drie naar
school toe gaan. Na het feest gaan de kinderen samen met de leerkrachten weer naar school toe om
een gezellige middag met elkaar te hebben!
De kinderen krijgen deze dag eten en drinken op school, dus ze hoeven geen eten en drinken mee te
nemen!

Pietjes in groep 1/2

Sankta Lucia
Dit schooljaar vieren we het Sankta Lucia feest op school. Het is een feest dat
in het teken staat van het wisselen der seizoenen. Sankta Lucia is een
daartoe uitverkoren meisje. Sankta Lucia en haar hofdames zingen het Lucia
lied, waarin wordt gezongen over de terugkeer van het licht na de donkerste
dagen van het jaar. Alle kinderen van de school hebben een aandeel in dit
optreden als kaboutertje, Staffan de Stalknecht of peperkoekmannetje!
We nodigen u uit om op 23 december om 8 uur ’s ochtends in het kerkje
van Zandeweer naar het optreden van de kinderen te komen kijken.
Na het optreden staat er een ontbijt klaar voor de kinderen, ouders en
leerkrachten die deels donderdag door de kinderen is gemaakt.

Na het ontbijt gaan de kinderen met de leerkracht naar de klas, om in de klas het jaar samen af te
sluiten. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij.
Jumbo spaaractie
Woensdag 23 november heeft de kinderraad samen met juf Zamira de tegoedbon in ontvangst
genomen. We hebben 323,48 euro gekregen om te investeren in buitenspeelmateriaal. De
kinderraad heeft al een voorselectie gemaakt. Ze gaan samen met de rest van de kinderen van school
bekijken wat ze van dit geld zouden willen aanschaffen.
Iedereen heel erg bedankt voor het sparen en het invoeren van de punten!!!

Reminder vrijwillige ouderbijdrage
Verreweg het grootste deel van de kosten van onderwijs kan betaald worden uit de rijksbijdrage aan
de school. Om de kosten te dekken van activiteiten die niet binnen de rijksbijdrage vallen, maar wel
erg belangrijk en leuk zijn voor de kinderen vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Het grootste
gedeelte van onze inkomsten halen wij uit de opbrengst van het oud papier en de bolchrysanten
actie, maar dit is niet voldoende om alle festiviteiten te organiseren.
Voor dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op €15,- per leerling. (€10
ouderbijdrage en €5 euro voor het cadeautje van Sinterklaas.) U kunt dit overmaken op IBAN
rekeningnummer: NL22 RABO 0363 6289 91 t.a.v. Schoolbestuur L & E onder vermelding van
ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren).

